Nº 309 - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE AVERBAÇÕES SIMPLIFICADAS PARA OS
SEGUROS DE TRANSPORTES NACIONAIS
1. Fica expressamente estipulado, pela presente, que esta apólice garante, de acordo
com suas Condições Gerais e contra os riscos constantes das Condições Especiais,
ratificadas na apólice, todos os embarques efetuados pelo Segurado.
2. Em razão da automaticidade deste seguro, fica entendido e acordado que o Segurado
se obriga a:
a) averbar, nesta Seguradora e nesta apólice, todos os embarques nacionais abrangidos
pelas coberturas contratadas, quaisquer que sejam os seus valores;
b) fornecer, à Seguradora, os elementos e provas que lhe forem solicitados para a
verificação do fiel cumprimento da obrigação de averbar todos os seus embarques;
c) fornecer, até o dia 15 (quinze) de cada mês, uma relação mensal, contendo todos os
embarques efetuados no mês anterior e indicando:
c.1) número da apólice:
c.2) número seqüencial atribuído à averbação;
c.3) moeda de contratação do seguro;
c.4) o meio (s) de transporte, identificado pelo nome do navio, o número da placa do
veículo e o prefixo da aeronave ou do trem;
c.5) número da fatura comercial;
c.6) data da saída do meio de transporte;
c.7) porto, aeroporto ou lugar de início da viagem segurada;
c.8) porto, aeroporto ou lugar de destino da viagem segurada;
c.9) marca, número, quantidade e espécie do objeto segurado;
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c.10) importância segurada, discriminada separadamente por verbas seguradas,
conforme ratificadas na apólice, na moeda original;
c.11) coberturas do seguro, devendo ser considerada a possibilidade de contratação da
Cobertura Básica Restrita C - Nº 1, no que concerne a mercadorias usadas ou
embarcadas no convés.
3. São nulas, e reputam-se não escritas, quaisquer estipulações feitas nas averbações
que sejam contrárias as Condições Gerais e Especiais contratadas.
4. A indenização de qualquer sinistro relativa a seguros abrangidos por esta apólice só
será devida se for comprovada, pelo Segurado, a entrega, à Seguradora, da averbação
simplificada, de acordo com o estabelecido nesta cláusula, sem prejuízo do cumprimento
das demais obrigações previstas nesta apólice.
5. A Seguradora poderá proceder, em qualquer tempo, às inspeções e verificações que
considerar necessárias ou convenientes, para verificação do fiel cumprimento da
obrigatoriedade de averbar, nesta apólice, todos os embarques por ela abrangidos,
cabendo, ao Segurado, fornecer os esclarecimentos, os elementos e as provas que forem
solicitadas pela Seguradora.
6. A cobertura automática concedida por esta Cláusula está sujeita às estipulações,
coberturas e limite máximo de garantia das Condições Gerais e Especiais desta apólice, e
quaisquer alterações somente serão válidas mediante expressa concordância da
Seguradora.
7. O não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas nesta cláusula implica a
perda de direito à cobertura concedida por esta apólice.
8. Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham sido
alterados por esta cláusula.
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CONTATOS ALLIANZ
SAC - 24h: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva
ou de fala - 24h: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313
Linha Direta Allianz - serviços ao segurado
e aviso de sinistro:
3156 4340 (Grande São Paulo)
0800 7777 243 (Outras localidades)
www.allianz.com.br
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